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آید که فیلم را بیشتر به کار کسانی می پردازد و بدیهی استاین مطلب به بررسی کلیت و جزئیات فیلم می[  

 ]دیده باشند 

 

ت آن را خواند و دانس شده دروایتباید رویدادهای ر قطعیت دارد. برای بسیاری، تاریخ به منزلة نوعی علم است.

این است که به  باورتاریخ حبان ذهنبرای صادر دل تاریخ  روی دادن هر اتفاقو پذیرفت. نهایت تردید در نحوۀ 

شک کنند. یعنی اگر رخدادی را در تاریخ رسمی به قلم کاتبان زیردست « روایت فاتحاندر »، تعبیر بهرام بیضایی

. اگر بخشی از تاریخ معاصر بود، از زبان ناقالن غیررسمی هم دریافت کنندکوشند اند، بهزمامداران وقت خواند

گر ا. اما بخوانند های مورخان مختلفگشت، از کتابو اگر به گذشتة دور برمی بشنوند در اقوال دهان به دهان

ه کارهای بدیعی ب فراتر رود، ی که اهل مطالعة تاریخ نیستندفیلم یا تئاتر از نشستن بر صندلی معلم تاریخ مردم

از زاویة احتماالت مختلف،  اق نیز تردیدهایی را مطرح کند یاوقوع اتف درام حتی در ممکن استزند. دست می

 د. نتایج آن را به چند شکل ببین حتی

ر دکند، باور را متعجب و شاید برآشفته میتواند همان قدر که یک فرد تاریخهر کدام از این دو رویکرد می

به کار رفته باشد، نگرش خالق اثر نسبت به ذات  و اگر از منظر داناییپردازی بدعتی بزرگ به شمار رود درام

گوشی در ساختار سینمایی منحصر شود و یباز د را نشان دهد؛ نه این که تنها بهتاریخ و اصل آن دوره و رویدا

شاید با طرح این تردید در آن چه رخ داده ا نکند. بعد از انگشت به دهان کردن چندین مخاطب، به عمقی راه پید

آکیرا کوروساوا بیفتد و اثر همچنان بدیع « راشومون»و چگونگی رخ دادن آن، هر سینماشناسی در جهان به یاد 

 دارند. نای نویی ایران، نمونهعجیب این جاست که هر دو ساختار در تاریخ سینمایابی درستی است. اما این ریشه

د در وقوع ولی یعنی تردیا های بیانی سینما و نمایش به شمار رود.تواند سرفصلی نو در ارتقای قابلیتیهر یک م

 اثر کامران شیردل * است و دومی یعنی« رون اومداون شب که با»مستند/ضد مستند  فیلم واقعه، بنیان ساختاری

اثر بهرام  «مرگ یزدگرد»مه، فیلمنامه و فیلم طرح چندین احتمال در نتیجة واقعه، مبنای پیچیدگی وجدآور نمایشنا

ن توسط نوجوان روستازادۀ حوالی گرگا "دهقان فداکار"فاق مشهور به کنیم که اتبیضایی است. در اولی، شک می
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ساز، های شعارپرداز و قهرمانرقم خورده و چه قدر توسط رسانه چه قدر در واقعیت ریزعلی خواجوی به اسم

ی که در انتهای دورۀ ساسانیان ادانیم جنازههای درسی شده است. در دومی، حتی نمیارد کتابنمایی و بعد وبزرگ

ست یا شاه ساسانی اجان پیکر بیای بر زمین افتاده، دورافتاده بدر آسیا و پیش از حمله و سلطة اعراب بر ایران

 آسیابان رنجور.

ا نیز به تردیدهای آن دو روایت از وقایع تاریخی افزوده ، سینمای ایران ایدۀ دیگری ر«دقتجنایت بی»حاال و با 

بگوییم، در  ترای بسیار آشنا در تاریخ معاصر و دقیقحادثهاست: ایدۀ تکرار تاریخ. بستر یا بهانة طرح این ایده، 

مبهم بار و توأمان فاجعهرا سوزی سینما رکس آبادان که باید آن است: آتش 57های پیش از انقالب واپسین ماه

دهد که حتی با دیدن مراحل کند و به ما نشان میوصف کرد. فیلم بر همین ابهام همچون عاملی محوری مکث می

ا ت توان به روشنی دانستهم نمی باز بین آنها، هایو شنیدن حرفچهار مرتکب جنایت سینماسوزی تدارکات 

روز و احتمال شان از حوادث بودند، خشم – های سیاسیبدون انگیزه به مفهوم اوباش -چه اندازه خرابکار 

 -خوانش تریندر عجیب –و یا  توانسته برایشان انگیزه باشدیوابستگی به این حزب و آن گرایش تا چه حد م

 اند.چه قدر با خود سینما مسئله داشته

دادی تمهم، شکل ام آید.ای به چشم نمیچندان اتفاق تازهاگر چه سیر عجیبی برای یک فیلم است، تا این جا   

چهار  د.دارکند و در حقیقت، مرز میان آنها را برمیدو دورۀ تاریخی پیش و پس از انقالب برقرار می است که بین

مقصودش روزه است و «. نمی شه گرفت که...»گوید خورند و یکی از آنها میمرتکب جنایت وسط روز غذا می

. یکی دیگر به  دادگاهی نشدن 57های بعد از نمایانة سالمقدس شعارهایروزه گرفتن، شبیه  امش براصرار ناک

به  اغماض دستگاه قضایی نسبت عوض، نشان افتخار او معترض است. ای به اسم رزمی و درپیشهتیمسار جنایت

های بعد از انقالب و حوادثی چون کوی دانشگاه و کهریزک عمال خشونت از جانب قوای نظامی و انتظامی، دههاِ

کنونی  در همین دوران بناست است و« دقتجنایت بی»کند. در پارۀ داستانی دیگری که فیلمی به نام تداعی می را

 65اکران شود و احتمال سانسور یا توقیف آن وجود دارد، موشکی به زمین اصابت کرده که معلوم نیست از سال 

های قبل و بعد از انقالب را مده! سینماها فیلمتازگی از آسمان آهای جنگ ایران و عراق آن جاست یا بهو نیمه
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دا از هم، این حد جتوان تصور کرد سینما و تاریخ ایران به دو دورۀ تا کنند که میچنان متوالی اکران و تبلیغ می

های نیمة اول دهة پنجاه . فرض محال، محال نیست: اگر انقالب نشده بود، بسیاری از فیلمتقسیم نشده است

 نعجیب نبود اگر ترتیب اکرا شدند. پسی بعد، اکران دوم و سوم میهاحتی در دهه یاآن ر نیمة دوم خورشیدی د

پیش از یک فیلم قبل از انقالب به نمایش شناسیم، می "بعد از انقالبی"عوض شود و فیلمی که حاال به عنوان 

 درآید. 

 بسیار دیریاب استوار است: استفاده ازبر یک تمهید ظریف و « دقتجنایت بی»فرض پیوستگی دو دوران در 

کننده است و همان طور که در فیلم ممکن است از دست و ذهن تماشاگر دربرود، اشتباه. این فکری بسیار گمراه

سختی قابل تشریح خواهد بود. به این فکر کنید که جایی از فیلمی، کسی چیزی بگوید که به در این نوشته نیز به

ه. اما بعد دریابید که همان غلط گفتن، تعمدی و جایش در ساختار فیلم، درست بوده است. نظرتان برسد غلط گفت

نید. یا بهتر کشوید، دیگر به هر حسی که در فرآیند تماشای فیلم دارید، شک میای که متوجه این نکته میاز نقطه

ربارۀ اشتباه د گویید آن بارکنید. به خودتان بتری هستید که در حس خود شک است بگویم وقتی بینندۀ درست

ام نیز اشتباه از کار درآید! این که فیلمی بخواهد از این ایده در جایگاه او، اشتباه کردم. شاید خوانش های بعدی

تر آن که این فکر جز در دل همین چرخة رسد. مهمآمیز به نظر میموتیف تکرارشونده استفاده کند، جنون

 توانست داشته باشد. ش و اکنون، محمل دیگری نمیوار تاریخ چهار دهه پیتسلسل

دستانة جنایت سینماسوزی که فالح )محمود بهرازنیا( در بخشی از عملیات خامدار بزنم: ساده و خنده چند مثال

از اون پشت، سراسری »گوید: کند و میای اشاره مینه در آبادان، بلکه وسط تهران در حال وقوع است، به کوچه

 سرازیری»گوییم البد دیالوگ اصلی فیلم این بوده که های حین تماشا به خودمان میما در همان حس «.ریممی

با « اتاعتراض»الیه آشنای واژۀ به عنوان مضاف« سراسری»و بازیگر آن را غلط بیان کرده. اما بین پسوند « ریممی

شتباه او، عمدی و متعلق به دیالوگ فیلم ادعای اعتراض خرابکارها، ربط روشنی وجود دارد و بدیهی است که ا

یا موشکی که اگر امروز از آسمان آمده «. رکس»و « رولکس»بوده. همچنین است شوخی تلخ بین شباهت آوایی 

شوند که بنا بوده به سمت داعش شلیک شود و اگر از زمان جنگ مانده باشد، حرارتش و تا به می باشد، مدعی
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 ترین و گویاترین اشتباه، همان است که در تیزر فیلم نیز به کار رفتهنیست. سادهپذیر حال کشف نشدنش توجیه

پیچ داروخانه تواند شاخصی برای معرفی دنیای فیلم باشد: این که حسین تکبعلی )ابوالفضل کاهانی( از نسخهو می

ای به خود ا لحظهسینما آتش زده. م« چهار سال پیش»گوید خواهد و میبخش می)خود شهرام مکری(، آرام

از می شنود. ب« چهل سال پیش»پیچ اما حرف او را گوییم چهار سال پیش که سینمایی را نسوزاندند. نسخهمی

ال گوییم این اگر یکی از همان سینماسوزان سشود. این بار به خود میاشتباه کاراکتر به اشتباه تماشاگر عالوه می

صاب اعها بوده باشد. اما او هست. زنده و حاضر. بیشدهها یا اعدامختهآخر پیش از انقالب است که باید بین سو

بهای دارو هم با باال ای که هنوز در تردید بر سر این دوراهی مهیب ایستاده است که و نیازمند قرص. در جامعه

شتباه ام حرف اکند؟ یا دارو در اقالم تحریمی نیست و نباید مشمول گرانی شود؟ کدرفتن دالر افزایش پیدا می

 آزمایی برپا کرد؟ چگونه؟است و کدام درست و واقعی؟ باید آیین راستی

، به ژورنالیسم ما جا افتاد زبان بیرون از ایران در ادبیاتسیهای فارهبه کوشش رسان« آزماییراستی»این عبارت 

از سوی مسئوالن و مدعیان  شدههر ادعا و آمار اعالمهاست و برای سنجش میزان درستی کلی مختص همین سال

: مشنویاما در جایی از فیلم نیز به شکلی کنایی و وارونه، آن را از زبان یک مسئول رسمی می رود.به کار می

خواهد به اتفاق یکی دو همراهش از کار می کنند )بابک کریمی(روان خطابش میافسری که گاه سرهنگ و گاه س

به  خود هستند که معصومه بیگی و گلنوش قهرمانی( سردربیاورد. آنها در دل جنگل منتظر دوستاندو دختر )

همین  و بیاندازند و ببینند!« هاگوزن»سوزی سینما رکس، روی پردۀ بزرگی بر دیوارۀ کوه، مناسبت سالگرد آتش

شود و باز توصیف می« آزماییراستی»شان، با عبارت حوالی است که پرس و جو از آن دو دربارۀ کار عجیب

بارها  «هاگوزن»های مربوط به حرفشود و ها عوض میدهد. جاها و زاویههمان دَوَران و تسلسل، بارها روی می

و هم در دوران  57های انتهایی قبل از ای که هم آن سالترین پدیدهرسد مهمتکرار می شود. به تدریج به نظر می

 وختن بوده، سینماست.بعد، همواره در آستانة س

و از این تماشای نماید: ااما کاستی بزرگ فیلم و به طور کلی عادت همیشگی مکری، درست همین جا رخ می

ر دیوارۀ کوه ب« هاگوزن»و با یک پن/تیلت سریع از تصویر  سازدر دامنة کوهستان، ضیافت شکوهمندی نمیفیلم د
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ت بصری نابی به مخاطب بدهد و در همسویی با فکر مرکزی فیلم توانسته لذیعنی درست آن چه که می .گذردمی

ها زمان زیادی را به آنها نظامی برای بعد بخشیدن به شخصیت کند. در عوض،قرار گیرد را گذرا برگزار می

 ،آنان زدگیآزمایش کیسة خالی از موشک )!( برای نمایش شدت توهمسکانس مفرح که جز  دهداختصاص می

حساس ، شبیه شوخی با ای ندارند و حتی افتادن آینه بغل ماشین از باالی آن طناب آویخته از آسمانبقیه کارکرد

های دختر و در اطراف شخصیتداستان پیش ساختن است که دخترش را ندانسته زیر گرفته. برای گناه سرهنگ

نس ماشین به دو را در سکا مادر )راضیه منصوری و فریبا کامران( حجم انبوهی مکالمات مطلقاً غیرضروری آن

ه ، نزدیک بفیلم های ساختاری و مضمونیربط دلمشغولی و موضوع بحث آنها به ایده دهد کهخورد بیننده می

ها در محیط داخلی و محوطة بیرونی سینماست هدف دوربین و شخصیتاز همه بدتر، چرخ زدن بی صفر است.

های کارکنان سینما و در انتها، دقایق بس طویل ها، مکالمهشابهکه با تکرار چندین و چندبارۀ حمل چرخ حامل نو

قریباً جان و رمقی برای رویارویی تماشاگر با پایان غافلگیرکنندۀ فیلم باقی زا در سالن انتظار، تریختن مایع آتش

 گذارد. نمی

گیرد، کل میو مضمون ش ناپذیری است که وقتی ایدۀ مرکزی فیلمی با همنشینی ساختاراشتباه استراتژیک جبران

ای رونمایه( دهاها و بینندههای آدمشده یا اشتباهمانند همان چرخة وصف)ظاهر ساختاری یعنی هر عنصر به

د دیگرش های بلنکند، با تکرار بیش از حد، از تاثیر بیفتد. این دامی است که مکری در فیلممی مشخص را خلق

هایی که برای ذهن مخاطب کار از دامقاعده گیری بهه جای بهرهکَنده و بهای بس باطراوت خود نیز برای ایده

، چه در «ماهی و گربه»های اول و دوم، چه در افتد: تکرارها البته در نوبتتری میگذاشته، خود در دام بزرگ

عی پرسپکتیو ، نوای به نگاه تماشاگر می بخشند و از طریق تغییر پرسپکتیو بصریو چه اینجا، زاویة تازه« هجوم»

وند و شسازند که کارکرد فلسفی دارد. اما با تکرارهای بعدی و باز هم بعدی، به نقیضة خود بدل میروایی می

مین برد. به هاز آن تکرارهای اولیه را نیز از یاد می زدگی خویشکه حتی شگفتکنند تماشاگر را چنان وازده می

ات، نمود و بسیاری اوقتر میتر این تکرارها مناسبرای میزان معقولهای کوتاه مکری بدلیل است که مدت فیلم

را نه بسط و  «محدودۀ دایره»شده در نام فیلم های بلند، همان ایدۀ خالصهفیلمشد که در این اتهام به او وارد می

ا آن چه ارم و بشممیبر« دقتجنایت بی»ای که دارم برای گسترش، بلکه کش داده است. با دستاوردهای چندگانه
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آوردم، مسلم است که با این اتهام، موافقت مطلق ندارم. « هجوم»ای در معرفی جهان آخرزمانی پیشتر در نوشته

کنم. در باب شدت تکرارها و از رونق های مکری را درک مینداران فیلماما ریشة طرح این اتهام توسط دوست

است؛  «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»ن وسوسة آزارنده، افتة او از اییتنها فیلم نجاتانداختن آنها، 

 ها.و البته کوتاه

سین به پایان بازگو کنم تا متن را با تحنکتة مربوط به سینما  تباه فیلم )!( را برای تثبیت آنترین اشهوشمندانهاما 

-این دارم:این یکی را برای خودم برمی پردازی بصری و روایی،پیرنگ و جزئیاتاز فیلمی با این همه خرده: ببرم

رسد که توی سالن سینما به مقطع اجرای تصمیم سوزاندن نزدیک جایی به اوج می« دقتت بیجنای»ها در همانی

هم و درهم، از  بینیم. صداهایی آرام و دوررا می بینیم و فقط مردم توی سالنایم. فیلم روی پرده را نمیشده

ید است که س« هاگوزن»منظورشان نام هنری شخصیت فاطی )نصرت پرتوی( در «. ه کی بود؟پس نعیم» پرسندمی

لم کنیم فیهای در طول تماشا، تصور میدر همان احساس گوید.)بهزور وثوقی( به قدرت )فرامرز قریبیان( می

زنند. کمی که یهای آن حرف منار سالن از شخصیتست و تماشاگران دارند در گوشه و ک«هاگوزن»روی پرده 

 همان – های آندر حال پخش است و شخصیت« دقتجنایت بی»ایم. فیلم گذرد، می بینیم که نه. اشتباه کردهمی

رسید، طبق همان  به این جا کهفیلم زدند. حرف می« هاگوزن»های دربارۀ آدمد داشتن -دو سه نظامی و دو دختر

در حال « هاگوزن»، از خود پرسیدم چرا انتظار داشتم ماشاای حین تهحس ام در جدی گرفتنعادت همیشگی

ها سیگار کشیدن و سر و صدا در سالن سینما نمایش باشد و مردم در سالن دربارۀ آن حرف بزنند؟ چون آن سال

صول رضی و محسوزاندند؟ وقتی معلوم می شود که فیلمی ف« هاگوزن»رایج بوده؟ چون سینما رکس را حین اکران 

های سوزانند، حرف زدن آدمبعد از انقالب روی پرده است و باز دارند سینما را می های چهار دهةالهمین س

توی آن فیلم دربارۀ فیلم کلیدی دوران پیشین سینماسوزی، چه حاصلی دارد؟ کجای این جامعه، از فرهنگی که 

ای رسیده که بتواند آن فرهنگ را نقطه بودند، به« هاگوزن»هایی چون های تغذیة آن فیلممنابع الهام و سرچشمه

را فهم « قدر»داران فرهنگ مانند آن جوانان این تثبیت کند و قدر میراث آن هنر را به جای آوَرَد؟ هر چه دوست

واجه بینیم، ممکری می« دقتجنایت بی»شده در دل ساخته« دقتجنایت بی»اند، با سواالت و موانعی که در کرده

 رده و به سر سطر بازگشته است. شده، به سنگ خو
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 ، بدون تعارف بر این باور بودم که ساختار متقاطع«اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»زمان ساخته شدن 

فیلم داستانی متعدد، ژرفای  و غیره، در تالقی نهایی واحدهای Pulp Fictiopn ،Snatchهای بزرگی چون فیلم

فرشتة ها، یلم مکری به هم وصل شدن آدمبدیل است، اما در فطراوت آنها بیبداعت و اول مکری را ندارد. 

زانو زدن اشکان )سینا رازانی( در پیشگاه آن و درست درآمدن پیشگویی،  رستگاری که در اصل یک مجسمه است،

ر سر و ریختن شیر دبهسکانس تصادف ماشین و مرد روس پاکت« بامزگی»طنینی فیلسوفانه دارد که ورای 

Snatch های هنری ایران و دنیا، اعتقاد داشتم و نوشتم که در جرگه« ماهی و گربه»گیر است. زمان موفقیت همه

ه قوام ب« اشکان...»هایی مرتبط و همپای نبوغ جاری در داستانتوانست با خردهای روایت آن میایدۀ پلکانی/دایره

جوانی )عبد آبست و سمانه وفایی( که بعد از  و زن مردها مانند segmentبرسد و آن جا نرسیده بود و برخی 

« هجوم»اندن داد. اما زمان مهجور مبه ملودرام سوزناک نشان می ناروا بینند، گرایشیها دوباره همدیگر را میسال

انسجام و یکپارچگی ساختار تصویری و روایتی آن، ایدۀ توانایی دو شخصیت اصلی در شنیدن  در ایران، میان

 ای به شهرام مُکری گفتم اگر کسی نامآسا یافتم که در مصاحبهای دور به شکل صدای نزدیک را چنان نبوغصداه

توان گفت اشتباه هایش، میهای جاری در ساختمان و جهان فیلماو را به اشتباه مَکری بخواند، با این مکاری

 درستی کرده است!

کنم در همان شکلی از دَوَران که بنیان ، حس می«دقتنایت بیج»های درست در دنیای حاال و با مکث بر اشتباه

ای رانی به شیوۀ همان تعبیر درخشان ناصر تقوایی از ساختار دایرهوَدَام. سه فیلم اخیر مکری است، گرفتار آمده

در و  بینیمآتش زدن سینما را نمی وقتی آخرش همکند. اش میتشبیه« ماری در حال گاز گرفتن دُم خود»که به 

سر همچون تهدیدی کنونی کنار عبداهلل بقا با ردا و سرپوش چوبی غریب بهتکبعلی با جاروی آتشنمای پایانی، 

توان هیچ ایرانی ِ متمایل به انسانیت را یافت که گذرد، نمیایستد و آن باال هواپیمایی از آسمان میو مخوفش می

نوشته و  98دی  18و تأخر زمانی و این که فیلم پیش از فاجعة به یاد انفجار هواپیمای اوکراینی نیفتد. تقدم 

کند. حاال و با این پایان، مار ِ بدل اش با مردم را لغو نمیساخته شده بود، درونمایة انسانی آن و همدلی دردمندانه

لعد محتویاتش بب خواهد زور خودش را بزند تا خود را با تمامتنها دُم خودش را گاز گرفته، بلکه میاز ساختار نه

 و نیست و نابود کند. 
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تاری موسوم آیا ساخ»برای توصیف این فیلم، رجوع کنید به مقالة « ضدمستند»*دربارۀ استفاده از تعبیر 

گردآوری اسماعیل /« حقیقت در قاب مستند»به قلم نگارنده در کتاب « به ضدمستند وجود دارد؟

 1387دوست/ انتشارات ماتیکان/ میهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


